
Objednávatel':
Adresa:
Mesto:
V zastúpení :
Kontakt:
rČO:
Dlč:
Bankové spojenie:
A,.Lrslo uctu :

e

Zhotovitel':
Adresa:
Mesto:
Y zastúpení:
Kontakt:
rČo:
lČ npn:
Bankové spojenie:x,-Llslo uctu :

nÁnncovÁ zMLUvA o DIELo

OBEC Čara"lovcE
Obecný úrad Čakajovce, Čakajovce 58, 951 43 Jelšovce
L aKaJovce

Milan Greguš - starosta obce
0905 797 675

00307B07

Laz 1

Prima
1ĎAl\

Marián Šantavý,

Hvjer-dna 1?68?152A
Bratislava - Poduna.iské Biskupice 821 06
Marián Santavý
09a3 647 82a
30,160561

SKl02
SLSP,
IBAN ]

L
Predmet zmlur7

Predmetom tejto zrnluvy je :

- REKONŠTRUKCIA KULTÚI{NEHO DOMU ČaSŤ 1" - Rekonštrukcia vykurovania kuitúrnelrcl
dcmu.

n.
Micsto plnenia

iVliestom plneniaje objekt, ktorý vlastní objednávatel' - Kultúrny dom v Čakajovciach.

lII.
Čas a spósob plnenia, odotzdanie diela

Platnosť tejto rámcovej zmluvy je cd 01 . a5.2a17 do 31. a7.2il17, teda dva kalendárne mesiace.
Odavz.danie diela prebehne na áklade odovzdávacieho protokolu.

Iv.
Uhradexie preddavku

Objednávatel' sa zavázuje že zhotcvitelbvi uhradí álohovú ťaktúru po podpísaní zmluvy. Zá|ohová
faktúra bude predstavovať 50oÁ celkovej ceny diela.



v.
{en* za pesllytnuté práce

Cena za poskytnuté dodávky a montaže je vyčíslená nasledovne :

Cena bez DPH - i8 537,- EUR
DPH 20% - 3 707,40 EUR
Celková cena s DPH - 22 244,40 EUR

YI.
Vájomné pnáva a povinnosti zmluvu;ých strán

1. Objednávatel'sa zav'ázuje, ž,e zaistí zhotovitet'ovi prístrrp do otrjektu a umožní mu prevádzať práce v
pracovných a v mimopracovrrých dňoch.

2. Objednávatei' sa zavázuia. žn zaistt zlrotovitelbvi pdstup k prípojkám elektrickej energie a vod3r.

3. Objednávatel'sa zavázqe vytvcrit'nevyhnutne nutný manipulačný a montážry priestor pre
prevedenie predrrretu plnenia diela tak, atry bola zhotovitelbvi urnožnená maniprrlácia s jednotlivÝmi
zariadeniarni"

4, Pti realizácii prrác je zhotovitel'povinný počínať si s odbcrncu starostlivostbu, chrániť záujmy a
majetok objednávatel'a a tretích osólr a v maximálnej možnej miere obmedziť negatívne dopady
predmetnej činnosti na okolie. Zhotovitel' sa zavázuje udĚiavat'poriadok v objekte a neabťažovať
užívateibv hlukom a prachom.

vTI"
Zmluvná pckuta

í. Zhotovitel'je povinný uhradiť objednávatelbvi zmluvnú pokutu vo výške 0"05 % z celkovej ceny
diela za nedodržanie času niistupu na predmetné práce"

2. Zhotovitel' je opnívnený, uložiť objednávatelbvi zmluvnú pokutu vo výške 0,ů5 % z fakturovanej
čiastky zakaždý deň ameškania, po lehote splatncsti.

vflI.
Zárrrčná doba a zodpovedno§to za závady dieta

t. Záručná doba začína plynúť dňorn odovzdania a prevzatia diela objednávatelbm atwá ?4
mesiacov.

Ix.
ostatné záyerečné ustanovenia

1. Zhotovitel'prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnoď v rozsahu predmetu zmluvy.
2. Zhotovitel'bude pri plnení predmetu znluvy postupovať s odbomou starostlivosťou, Zavázuje sa
dodržiavať všeobecné ávázné predpisy, technické noíTny a p*dmienky tejto zmluvy,.



x. záverečné usianovenia

1. Zmluvu je možné menit'a doplňovať po dolrode zmluvných strán ťormou písomných číslovaných
dodatkov k tejto zmluve. podpísanÝch oboma zmluvnými stranami,
2. Zmluva nadabúda splatnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami,
3. Zmluva je vyhotcvená v štyroch exemplároch" každý s platrrosťou originálu a kažóázmluvná strana
obdrží dve lyhotoverria ,

4. Zmluvné stran;l prehlasujú. že si zmluvu prečítaii a s jej obsalrom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.

V Bratislave, dria 10. apríla2017 v ťp(ll0uc/ ltLl/ {1.1 . ?o47

(zhotovitel)
Marián Šantav,ý

ElfKTRoItuŠTnmfltr,
MARIÁN šnrurnvÝ

l{Vlgdna.SZA, 82í q6 6rattsi;i.l.
, lCO: 30 160 561

K DPtl: SK1O20183593

10^0í. zOlF

starosta /obce Čakajovce


